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Sze rkesz tő i é i és k iadóhivata l : 
Btnkgreve Nándor könyvnyomdája (Jelldftmolknr 
ide intézendök a szellemi részt illető közleménye, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékuk. 

y\ dunántúli ág, hiW. e \ A egyházkerület ünnepe. 
Emléktábla- leleplezés. Orgona-aVatás. 

A mult vasárnap reggelen rnr: Otwvyyoii M verőfé
nyes nap Kemenesalja kies völgyéri' s bearanyoztál, k á p r á z 
tató sugaraival a megritkult, gyer lombozatú akncok almt 
meghúzódó falvak egyszerű házacskán. A z ú g ó harangszó 
szellő-szárnyra kapott s betöltötte hangjával a/, e g é s z vi
déket, melynek jámbor, istenfélő népe már Uimepi köntös
ben várta "az indulás idejét, hogy útra keljen a jóságos 
Mindenható ' sient-
egyházába, háláimat 
mondandó végtelen 
jóságáért s irgalmá
ért. A fáktól szegé
lyezett országutakat 
feketébe öltözött fér-
Gak és asszonyok 
tölték be, utánuk 
ifjak és hajadonok 
vonultak az égbe
nyúló nemesdömölki 
templom tornya irá
nyában, kezükben az 
Istent magasztaló és 
dicsőítő imádságok 
könyvével. E napon 
minden ut ide veze
tett s ezer és ezer
nyi néptömeg tolon
gott a templom ajtóin 
át, hogy ott benn 
mondhassa el fohá
szát. Nem sikerült 
mindenkinek ebbeli 
törekvése, a hivők 
sokasága kívülről volt 
kénytelen hallgatni, 
mint tör ki a bent-
levók szivéből az or
gona-bugással kisért 
hálaadó ének. 

Lélekemelő ün
nepet ült e napon a 
kemenesaljai evangé
likus egyházkerület. 

Harmadfél száz ^ 
esztendő viszontag
ságait hirdeti a ne
mesdömölki ev. arti-
kuláris templom Lé-
tesülésekor a refor-
mátio eszméje már rég befészkelte magát a s z i v e k b e . 
.de a néha inquisitiová fajult üldöztetések eddig oly áthat-
hatntlan gátat-gördítettek a prole.ici.risrpn* törekvécpj; 
hívek szervezkedései elé, hogy n_ templom építése nem 
csak hogy lehetetlenné tétetett, de gyakran riikölni kellilt 
az uj tanokon alapuló vallási mpet/.vŐzódésekPt is. 

Ebben az időben és ily v iwoiMOk, után lépett Ke-

C.yi'RÁTZ FERENC, dunántúli "ív. püspOk 

iioiie.-.ul|.in n n y i l v á n o s s á g szinterére az evangélikus tanok
nak ké t i n n t o r i i h á t a l l a i i bajnoka, fennen lobogtatva azt a 
zászlót, m e h re a krisztusi szeretet és az evangéliom szent 
iy:ei voltak rá i rva . Az egyik ostffyasszonyfalvai Ostffy 
Miluily a m á s i k koltai Vidos Miklós. Amaz minden ne-
h e z u n n y e l l e n é r e is tevékeny részt vett ki magának az 
e g y h á z szervezéséből, amiért a közbizalom ót a dunántúli 

ág. hitv. ev. egyház
kerület első felügye
lőjévé avatta ; az 
utóbbi nem kevesebb 
érdemekkel választa
tott a kemenesaljai 
egyházmegye felügye 
lójévé. A nehéz éa 

~~~ viszontagságteijes 
időkre való .tekintet-

' tel ritka érdemeiket 
nem is lehet kellőleg 
méltányolni. Anyagi 
és erkölcsi áldozatok 
árán oda hatottak, 
hogy az evangéliumi 
tanok követőinek fel
építsék azt a szent 
hajlékot, melyben 
most is együttesen 

magasztalják az 
Istent. 

A hitben állha
tatosegykori egyház-

™~ ' nagyok iránt rótta 
le a kegyelet adóját 
most az egész keme
nesaljai evangélikus 
világ s hogy dicső 
emlékük fentmarad
jon a késő utókorra, 
nevüket és érdemei
ket emléktáblán örö-

^* kitette meg s ezt 
ama. templom falá

ban helyezte eL 
"melynek alapját az 

ő önzetlen fáradozá
saik 8 áldozatkészsé
gük képezi. 

Az egyházi ün
nep kiegészítő része 

volt az uj orgona felavatása, melynek hangja ihletre kelti a 
sziveket s magábaszállásra készteti a hivek seregét. 

; Mindkét py/vhávi funkció ünnepség keretéhen folyt 
le. f i ' i i i i kölcsönözvén annak Gyurátz Ferenc püspök, az 
i i i i i s i n - vendégek, előkelőségek s a hivek ezreinek szemé-
4\ e » je le idét !" . - ~ . • 

Az" ünnepély lefolyásáról a túloldalon számolunk be. 



Október '28-án esté a vasúti indóház 
előtt nagy népcsoportulás renkivüli események 
bekövetkezését sejtette. Városi előkelőségek 

és népek vonultak ki, hogy fogadják az evan
gélikus egyház fejedelmét, az ékesszavu, nagy-
tu.l iMi püspököt, Gyurátz Ferencet. A püspö
köt koltai Vidos József kemenesmihályfai 
nagybirtokos látta vendégül. 

Másnap, 29-én parádés fogatok lovainak 
patái csattogtak végig a sima aszfaltburkola
ton, mindmegannyi az érkező nagyúri vendé
geket szállította be a környékről a délelőtt 10 
ólakor kezdődő ünnepség szimerére. A jelen 
voltak díszes névsorai alkotják : koltai Vidos 
József nagybirtokos, koltai Vidos József 
huszárfőhadnagy, és koltai Vidos Aladár 
huszárkapitány cs. és kir. kamarások, koltai 
Vidos Elek nyűg. altábornagy, koltai Vidos 
Benő, koltai Vidos József (Szentivánla), koltai 
ViJ..» Dániel, koltai Vidos Géza utászhadnagy, 
dr. Ostffy Lajos orez. gyűlési képviselő, egy-
házasberzsenyi dr. Berzsenyi Jenő egyházme
gyei felügyelő, Varga Gyula esperes, egyhá-
zasberzsenyi Berzsenyi Dezső, dukai Takách | 
Ferenc cs. és kir. kamarás, iiemescsói YVeöreös | 
István, szentmártoni Kadó Lajos, Mohácsi 
Lajos lelkész, Bancso Antal a soproni theol. 
akadémia igazgatója, Gecsányi Gusztáv ev. 
főgimnáziumi igazgató, dr. Rácz Oltó, kir. 
törvényszéki biró, Nagj Dénes, Károlyi Endre, 
Szigelhy Sándor, Bardnssy Imre, Bárdossy 
Zoltán nagybirtokosok, dr. Móritz Dénes, 
Doktoncs Sándor, Hrabovszky Mór, továbbá 
az egész környék intelligenciája, lelkészi és 
tanítói testülete s a hivek ezrei. 

10 órakor harangzugás jelezte az ün
nep kezdetét, amidőn az egyház tiszteletet 
érdemlő főpászlora, Gyurátz Ferenc püspök 
lelkészi ornátusban a diszmagyarba öllözött 
kísérettel az ősi templomba lepett. Az ének 
elhangzása után Nagy Sándor lelkész mon
dotta el az oltár előtt imáját és alkalmi 
igéket olvasott fel az evangéliumból. Varga 

-Gyula vönöcki esperes pedig az uj orgonára 
tartott avató szép beszédet s azt azon hó 
kívánság kifejezésével adta át rendeltetésének, 
hogy mindenkor serkentse a híveket Istenbe 
vetett hitre é iránta való bizalomra. 

I'.NI 

' Ezután Gyurátz Ferenc püspök lépeti 
az oltár elé Nagy Sándor és Nagy István 
lelkészektől követve Gyönyörű beszédben 
emlékezett még a lélekemelő ünnep okáról. 
Ékes szavaival visszavarázsolta a jelenlevők 
lelki szemei elé a fenkölt gondolkozású hithű 
egyházn^gyokat, ecsetelte a küzdelemteljes, 
de dicső korszakot s általában oly hatása 
volt- az ihleteit ajkú főpásztor szavainak, 
hogy a hivek szemeiben örömkönnyek csillan
tak meg. Végül hálaimát m o n d o l L _ _ _ 

Az egyházi ünnepély kiegészítéséül disz-
gyülés következett s a főpásztor jelentette, 
hogy az ünnepély által közvetlenül éiiutett 
családok képviselői, az egyházi és kulturális 
ügyek iránt mindig meleg érdeklődést és 
odaadást tanúsító koltai Vidos József keme
nesmihályfai nagybirtokos és neje, dr. Ostffy 
Lajos orszgy. képviselő 600 koronás alapít
ványt tettek a kőszegi főleányiskola céljaira. 
Ugyancsak e célra tettek még alapítványt: 
gr. Nitzky Ferencné 100, Ányos Laszlóné 100, 
Bardossy Imréné 100, Berzsenyi Dezső 100. 
dr. Berzsenyi Jenő 100, Weöreös István 100, 
Vidos Benő 50. Nagy l'ál 100, dukai Takách 
Ferencié 100, Nagy Dénes 100, Akóts János 
100, Boda Józsefné 50. Szigethy Sáudor 100, ! 
Böjtös János 50 koronát. A nemesdömölki 
egyház uj orgonájának fentartási költségeinek I 
fedezésére: Péter Mihály 100 és Jogovics i 
1-ászlo 50 koronát. A templomi perselyjöve-
delem ugyancsak 100 korona összeg, szintén 
a kőszegi főleányiskola céljaira fordíttatott. 

Ösi szokásnak áldozott ezután az ün
nepély vezetősége. Bankettre gyűlt össze a 
Griff-szálló nagytermébe. A sok szép beszéd 
között itt is kiemelendő Gyurátz püspök 
toasztja, aki légelsőbben is a királyra emelte 
poharát. 

Ekkor érkezett a dunántúli ev. egyház
kerület érdemdús felügyelőjének, Véssey Sán
dornak üdvözlő távuata, melyben mély saj
nálkozással közli, hogy betegsége gátolta a 
személye.- megjelenésben. A felügyelőt meleg
hangú viszont-távirattal üdvözölték. 

Dr. Berzsenyi Jenő volt orszgy. képvi
selő a püspököt köszönti, úgyis, mint a kerü
leti felügyelő helyettese, úgyis, mint a ke- j 

menesaljai egyházmegye felügyelője. Gyurátz 
püspök Hollósv Rupert apátra. A .katholikus 
egyház képviseletében megjelent Hollósy Ru
pert dömölki apát köszöntőjében a krisztusi 
szeretet terjesztőjét, a felekezeti béke buzgó 
ápolóját és hű őrét, Gyurátz püspököt élteti. 
Berzsenyi Dezső Véssey egyházkerületi fel
ügyelőre, Nagy Sándor nemesdömölki lelkész, 
az ünnepelt családok jelenlevő tagjaira, Ká
rolyi Endre, a t.niar >kra, tanítókra és isko
lákra, Bancsó Antal theol. akadémiai igaz
gató a nemesdömölki gyülekezetre és veze
tőire, dr. Ostffy Lajos a hitbuzgó elődök 
elvhű utódaira, Varga Gyula kemenesaljai es
peres Weöreös Istvánra, Weöreös mindazokra, 
akik a vallás ügyét előbbre viszik, Doktorit* 
Sándor pedig a honleányokra emelt poharat. 

A bankett a késő délutáni órákig tar
tott s a 6 órai, Pápa felé haladó gyors
vonatnál vettek szívélyes bucsut a jelenvoltak 
főpasztoruktól. 

Gyurátz Ferenc püspök arcképét a cím
lapon mutatjuk be olvasóinknak. 

Községi és körjegyzőink orsz. 
egyesületének közgyűlése. 

Ma egy hete hazánk minden ré
széből nagy számmal jelentek meg Bu
dapesten, a régi országház tanácskozó 
termében érdemes jegyzőink, hogy ren
des évi közgyűlésükön ügyeikéi-dolgaikat 
megvitassák és sorsuk javítása érdeké
ben eszmét cseréljenek. — A belügy
minisztériumot Madarász Elemér minisz
teri tanácsos képviselte. Két napig tar
tott a mindvégig érdekes közgyűlés, 
amely azonban ünnepszámba menő 
diszgyüléssé alakult. 

Az ünnepet jegyzőink országos 
egyesületük kitűnő elnökének, uszkay 
Bálint volt mezőtúri főjegyzőnek tisz
teletére rendezték, akit öfölsége a király, 
a koronás arany érdemkereszttel tün
tetett ki. A díszközgyűlést Morvay Já-

A temetőben. 
— Eljöttem újra a te néma sírodhoz. 
— Eljöttem most, igy, titokban. 
— Eljöttem most, amikor szomorúan, 

csendesen borul rád az éjszaka, mint az én 
meggyötöri lelkemre az emlékezés, a mult. 
Eljöttem igy, ahogy olt jártam az emberek 
között, mosolygó arccal, fénylő szemekkel, 
erős élni akarással, megsebzett szívvel. Eljöt
tem titokban, az ej sötét leple alatt, hogy 
ne lásson, hogy ne zavarjon senki. Eljöttem, 
mert panaszkodni akarok neked, aki mindig 
megértetted, amit szótlan ajkam nem mondott 
el. aki mindig megerezted, ha engem valaki 
bántott, ha nékem valami fajt. Eljöttem, mert 
beszélni akarok veled, aki szerettél, mint az 
anya a gyermeke:. 

— Némán, megtörve borulok a te hűs 
sirhalmodra. Mereven bámulok a korhadó fej
fádra, melyhez roskadva simul egy elhervadt 
koszom . . . Ott alul az a fonnyadt tubarózsa 
mintha még mott isjllatozna rajta. Érzem, 
érzem a lehelletet. És a nehéz iHat-mámorossá 

tesz, elbodit. ralekszik ólomsulyával a lelkemre, 
visszahozza a multakat, könnyeket csal a sze
membe. 

— Es sirok, bánatosan sírok. 
— Megsiratom az első titkos csókot, a 

szenvedélyes ölelésekel, az üdvösséges, boldog 
perceket. •—•—-. '• 

— A láztól cserepes ajkamon vad átok 
fogan. Megátkozok egy forró, remegő testet, 
amely egykor karjaimba dőlt, egy mélytüzű 
szempárt, egy mosolygó arcot, amely egykor 
megigézett, üdvöket ígért, egy imádságos 
ajkat, amely egykor szerelmet súgva hazudott 

— Hallod ezt? Hazudott. 

— Eljöttem, hogy beszéljek veled, de 
nem birok felemelkedni hozzád, oda a fénylő 
csillagok fölé, mert leigaz a mult, fogva tart 
a sok emlék. 

— Mért is mentél el innen! Talán 
akkor nekem se lenne okom a panaszra. Mert 
te fűzted össze a mi lelkeinket, te élesztget
ted a sziveink tüzét, te vigasztalgattál, ..te,•bá
torítottál ha a Du kisértett, vagy a csüggedés 

jött leikeink lele. Te békitgetlél berniünkéi, 
ha egy gonosz pillanat kárörvendve ékelte 
magát dacos leikeink közé, a te könnyed 
pergett égő arcainkra, ha boldogan simultunk 
egymás ölelő karjaiba. Te tudtad csak, hogy 
szereljük egymást, néked fogadtuk meg, hogy 
egymasé-leszünk, te hallottad csak, meg tán 
a jó Isten, hogy hányszor esküdtük: .örökké* 
— 'inast soha*. 

— Miért is mentél el! Lásd, mostan 
vége, vége van mindennek. Én árván, busán, 
egymagam élek, ő meg mást ölel, mást csó
kol, mást szeret Talán eszébe sem jut soha
sem, hogy néked mit ígért, hogy nékem mit 
hazudott 

— És a te jóságos, a te tiszta lelked 
nem tudta, nem látta ezt odafenn az égben? 
Miért nem állott elébe akkor, amikor az első 
bűnös lépést tette? Vagy talán jobb ez igy, 
ahogy van? . . . 

— Hideg van. Fázom. 

— Ez a sok :éma lejfa mintha inte
getne, mintha küldene, hogy menjek már. 



nos nyitotta meg, akinek indítványára 
küldöttség ment az ünnepeltért. Hosszan 
tartott éljenzéssei fogadták a sokérdemü 
elnököt, akinek Madarász miniszteri 
tanácsos tűzte mellére az érdemkeresz
tet. Ezután Jászberényi Miklós üdvö
zölte Uszkayt, átadván neki emlékül 
egy igen díszes albumot. Jásznagykun
szolnokvármegye részéri.I Bén kő Albert 
dr. alispán, ugyanazon megye jegyzői 
nevében pedig Szegedy László intézett 
üdvözlő beszédet Uszkay Bálinthoz, aki 
meghatottan köszönte meg a minden 
részről megnyilvánult kitüntetést és 
szeretetet. 

A fényesen sikerült ünneplés után 
a rendes közgyűlés következett Uszkay 
Bálint elnöklete alatt, aki tartalmas be
széddel megnyitván a gyűlést, szép sza
vakban üdvözölte a belügyminisztérium 
képviseletében megjelent miniszteri ta
nácsost. 

Madarász Elemér miniszteri taná
csos nyomban válaszolt és érdekes nyi- I 
latkozatot tett. Ő ugyanis kijelentette, j 
hogy a kormány mindig szivén viseli 
jegyzőink érdekeit, ami abból is kitűnik, 
hogy a mostani költségvetésbe a segéd
jegyzői állások szervezésére és a jegyzők ; 
internátusára nagy összegeket vett föl. i 
A kormánynak jóindulatáért a közgyű
lés köszönetet mondott, ezzel kapcso
latban Uszkay elnök megemlítette, hogy | 
a közelmúltban az egyesület nevében 
sérelmeik orvoslása céljából az ország
gyűlés elé fi'liratot intéztek s hogy 
ugyanily értelemben legközelebb kül
döttség utján a belügyminiszternek is 
föliratot fog átadni. 

Ugyancsak az elnök azt jelentette 
a. közgyűlésnek, hogy- a nemrégiben 
megalakult országos ügyvédszövetség a 

Megyek. Egy halk, egy hosszú sóhaj a bucsum. 
Isten veled. 

— Majd az a másik is el fog jönni 
nemsokára. De nem igy, mint én, nem titok
ban, nem éjjel. Majd fényes nappal fog jönni, 
amikor sokan,- nagyntr sokan lesznek itt a 
temetőben és bágyadt sugárral mosolyog az 
őszi nap. Erőltetett komolyság és tettetett bu 
lesz az arcán. De a szive kacagni fog. Kacagni 
fog rajtam, kacagni fog rajtad, hogy hittünk 
neki. De te ne engedd ide, fakó arcoddal állj 
elébe, kergesd el, üzd el, néki ne legyen itt 
helye a te sírodnál,' mert megcsalt téged is, 
hazudott néked is .". . 

' — Bűnös a teste, bűnös a lelke . . . 
és én mégis, én még most is, én még igy is 
szeretem . . , Szeretem, jobban, mint azelőtt 

— És ha jön. áldd meg . . . 
— Áldd meg, ép ugy, mint engem . . . 

-•• . • . , :;. —*v • 

I i s -
a jegyzők anyagi érdekei ellen akar 
mozgalmat indítani, bizik azonban az' 
igazságügyminiszternek egy más alka
lommal már tett nyilatkozatában, aki 
szerint az ily törekvéseknek nincs jogo
sultsága. \ 

Nagyon érdekes volt még az elnök
nek egy másik jelenlése is. Annak 
idején ugyanis-a községi segédjegy/ők 
és alkalmazottak országos egyesülete 
emlékiratot adott át Tisza István gróf
nak, akit törekvésük támogatására kér-

| tek föl a jegyzők nevében, egyben a 
grófot arra kérték, hogy bocsásson meg 
nekik 1905-ben tanúsított politikai ma
guktartásáért. Az elnök hangosan tilta
kozott az eljárás ellen, mert annak az 
egyesületnek nincs meg az a joga, hogy 
a jegyzők nevében kérvényezzen s őneki 
az a véleménye, hogy •férfiak a po
litikai nézetükért nem kérnek bocsá
natot:* 

A közgyűlés élénk helyesléssel ju
talmazta meg az elnöki jelentést és a 
határozott nyilatkozatot. Ezután követ
kezett az egyesület működéséről szóló 
elnöki jelentés, amely megemlékezett a 
múlt évben elhalt tagokról. Örömmel 
jelentette, hogy ma már 5500 jegyző
tagja van az egyesületnek. A »Magyar 
Gazdaasszonyok* cinkotai leánynevelő-
intézetében a mult évben összesen 9_0 
jegyző-leány, az egri és győri fiuinter-
nátusokban pedig 70 növendék volt 
elhelyezve. 

A jelentés kiemelte, hogy az egye
sület azt a kérelmet intézte a belügy
miniszterhez, hogy a mellékes jövedel
mek is számíttassanak be a nyugdij
alapjába és hogy a nyugdíjigény meg
állapításánál a szolgálati időt 35 évben, 
mint »korhatárában állapítsák meg. -A 
jelentés tudomásul vétetett A pályadi
jakat Schultheisz Rezső jogszigorlónak 
és Ferdynándy Gyula abaujtornavárme-
gyei jegyzőnek adták ki . A jövő évre 
a következő pályaiételt tűzték k i : Jelöl
tessenek meg a községi és körjegyzők 
szociális tevékenységének irányelvei és 
keretei. A számadások és a költségve
tés előterjesztése után délután jiégy i 
órakor társasebédre mentek. 

Másnap, hétfőn reggel a községi 
és körjegyzők Erzsébet királynéról ne
vezett országos árvaháza és segítő-egye
sülete tartotta meg alakuló ülését, az
után folytatták a rendes közgyűlést 
Csizmadia László elnöklete alatt. Kiha
tározták, hogy a községi közigazgatás j 
reformját megsürgetik, a segédjegyzői j 
hiány megsznnfelése ügyiben p?dig 
kérdést intéztek -a belügyminiszterhez. 

A föntiekben röviden beszámoltnak 
jegyzőink közgyűlésének .érdekes és 
tárgyilagos lefolyásáról. Láthatjuk, hogy 
ők nemcsak saját sorsuk javításán, csa
ládjuk boldogságának előmozdításán fá
radoznak, hanem . az ország nagy- és 
kisközségeinek közigazgatását is előbbre 
akarják vinni, tehát a polgárság, a kö
zönség, a társadalom érdekét, a közjó
létet is mindig szivükön viselik. 

Mi, akik közelebbről ismerjük a 
községi és körjegyzők tevékenységét, 
szorgalmát és ügybuzgóságát, amellett 
tudjuk, mily óriási felelősség terheli 
őket: örömmel üdvözöljük őket egyesü
leti életükben s kívánjuk, hogy siker 
koronázza egyesületi működésűket az 
ő saját és az ország egész polgárságá
nak javára! 

B. Gy. 

Nagy feltűnést 
kellett az egész országban, nem is oly 
régen, a m. kir. pénzügyminiszternek 
a költségvetés előterjesztése alkalmával 
az a kijelentése, hogy a m. kir. állam
vasút személy és árutarifáját emelni 
akarják. Különösen kereskedők és ipa
rosok körében támasztott a tarifaemelés 
kilátásba helyezése nagy nyugtalanságot, 
de konstatálnunk kell, hogy általános 
közgazdasági tekintetben is nagy fon
tosságot tulajdonítanak e kérdésnek. A 
B. H. szakirója e tárgyban a következő 
megjegyzéseket fűzi: 

Mindenekelőtt konstatálnunk kell, 
hogy a m. kir. államvasút az őszi nagy 
forgalom idején, képtelen a rohamosan 
növekedő forgalmat gyorsan és biztosan 
lebonyolítani. Az államvasutak első sor
ban a fővárosiak és a többi rendező 
pályaudvar szűkök, nincsen rakodó és 
tolató' vágány. Ehhez járul, hogy a M. 
Á. V. 18000 kilométeres összes hálóza
tának körülbelül csak 6 százaléka ket
tős vágányu, holott például a német 
államvasutnál ezen százalékos hányad 
40 százaléknál is nagyobb. E mellett a 
mozdony és járómü-létszám sem tartott 
lépést a forgalomnak az utolsó három 
évben beállott rohamos - emelkedésével. 
Szakemberek véleménye szerint legalább 
egy fél milliárd koronát kellene befek
tetni ..a M. Á. V-ba, hogy ez az állami 
üzemszállitó kötelezettségének minden
kor eleget tehessen. 

Ezzel szemben sajnos, ugy áll a 
dolog, hogy fllamvasutunk bevételei, 
az 1906-iki üzletév kivételével, sohasem 
fedezték az üzemi kiadásokat s a beru
házásra szánt tőkének kamat és tulsze-
rény törlesztő szükségletét. Ezen hiányt 
közadókból kellett pótolni. Minthogy 
már most az államvasút kibővítésére 
szükséges összeg m é g é v i 2 5 - 3 Ö millió 
koronával terhelné a M. A. V. üzleti 
merlegét, a kérdés az, vájjon Tez az_ 



összeg honnan pótoltassék ? Közadókból, 
a vámtarifaemelésből, avagy a vasuli 
jövedelemnek más uton való fokozásá
ból ? Ugy látszik, hogy a hivatalos föl
fogás a vámtarifa fölemelését elkerülhe
tetlennek tartja a mérleg megjavítására. 
Vannak akik ezt helyeslik s sokan nem 
helyeslik. 

Kifogás alá esik azonban a Al. Á. 
V; vezetőségének ama eljárása, hogy a 
tervezett tarifaemelést meglepetéssze
rűen akarja életbe léptetni. Ezen eljá
rás ellenkezik tételes törvényeinkkel és 
a bevett szokássai. Ugyanis az 1907. 
évi XXXVI. te. az országos közlekedési 
tanács-rol szóló törvény elrendeli, hogy 
a miniszter tartozik minden fontosabb 
díjazási kérdésben a közlekedési tanács, 
illetve a tarifa-bizottság szakvéleményét 
kikérni. A törvény 9-ik cikke pláne 
intézkedik, hogy a tarifa-bizottság szük
ség szerint ülést tart, de negyedéven
ként legalább egyszer összehívandó. 

Bár tételes törvényünk elrendeli, 
a kormány a tarifa-bizottságot már két 
év óta nem hivta össze 

Az árudijszabás emelését oly mó
don kontemplálja a M. Á V. vezetősége, 
hogy a ma érvényben levő árudiitételeK 
a szállítás adójánál, azaz gyorsámknál 
7, teheráru knál pedig 5 százalékkal 
drágittassanak meg. Ha Magyarország 
nem agrár, hanem iparállam volna: ha 
hazánkat minden oldalról tenger kör
nyékezné és az országot a lénylegesnél 
sokkal több hajózható folyó szelné át, 
akkor még valamiképpen belenyugod
hatnánk az R százalékos tarifaemelésbe: -

De sajátos viszonyaink mellett a terve
zett tarifaemelési mód egyszerűen non 
sens. Ugyanis hazánk földrajzi fekvésé
nél fogva mezőgazdaságunk és legna
gyobb iparaink — fa és malomiparunk 
— termelése keletről nyugat felé veszi 
útját, ellenben az importált iparcikkek 
és a szén a megfordított titirányt vá
lasztják Ennek folytán a szállítási adó
val való tarifaemelés érzékenyen sujtaná 
az országnak úgyis kedvezőtlenül fekvő 
keleti részét, tehát egész Erdélyt. 

De ezen tarifaemelö mód ellen fon
tos pénzügyi ok is szól, mert a tervbe 
vett emelés az osztrák és vámkülföldi 
köteléki díjszabásokban csak sok hónap, 
illetve csak egykét év múlva volna 
keresztülvihető. 

De legyen elég entiyi az érdemes 
közgazdasági referens szakvéleményéből, 
mert ebből is csak arról-győződhetünk 
meg, hogy a Sokat hangoztatott drága
ság a vasutaknál is kísért. 

H I R É K . 

Halottak napja. Temetőinkben már 
halottak napja elöli, különösen minitenszen'ek 
napján igen nagy előkészületek tnrtentek 
elhunytjaink emlékére. .A szép ö-zi időben a 
közönség nagy szambán kereste fül a teme
tőket s koszorúval, vira- gal .es lámpával 
ékesitete fül a sírokat. A kath templomban 
mindenszentek napján esle az ájtatos nép 
könyörgésre gyűlt pgvbe. honnan a temetőbe 
vonult. 

HalálVáS. Vármegyénknek egy köz
tiszteletben és közbecsülesbeii állolt jeles f i i , 
dukai Takách Simu tépcelaki földbirtrífcn*, 
mimlen magyar nemzeti kultúrának parit -
gója, Takách Marton celldömölki járási fő-
szolgabiróedesatyja. hunyta b e örökre szemeit 

j 82 éves korában. Holt teslét hétfőn délután 
I helyezték örök nyugalomra a repcelak: csa-
j ládi sirb .Itban. Az egyházi szertartást Kund 

Sámuel esperes és Farkas Sándor gen-di • v. 
lelkész végezte. A gyászoló családon és ro
konságon kivül ott volt az egész vidék in-
telligenciáia, a községek lakni, a czelldömölki 
szolgabiróság es Czelldömölk városa előkelő 
sénei, a celldömölki járás összes községi és 
körjegyzői. Celldömölknek diszbeöllö/ölt rend
őrei; 

A s í . Benedek rend gyásza Jacicza 
Ijijos aranymisés áldozópap és házi lelki 
atya tegnap esle negyed 6 órakor 79 ik evé
ben végelgyengülésben elhunyt. CzeHdöniölkre 
1895-ben került s itt több állást viseli: mint 
jószágkorinányzó, perjel és liázgoudnok; 1910 
óla nyugalomban volt. Temetésé hétfőn dél
után 3 órakor lesz. 

Kinevezés. Dr. nárai Szabó .lenó kir. 
lörvéuy .szék i elnök dr. Polczer Dezső tb. 
szolgabírót járásunk területére nézve ügyészi 
helyettesnek nevezte ki. 

Szolgabiro-választás. Foritér Miklós 
felsőőri szolgabíró lemondása következtében 
egy szolgabírói állás jött üresedésbe. Két 
komoly aspiráns jöhet számba a pályázók 
közül, akik között küzdelmes választás ígér
kezik. Egyik számbavehetö jelölt dr, Polczpr 
Dezső helybeli tb. szolgabíró és Takáts Ele
mér tb. megyei aljegyző. Hisszük es remél
jük, hogy a választásból dr. Polczer kerül ki 
győztesen, mint aki társadalmunknak közked
velt, rokonszenves tagja, hivatali ténykedése 
pedig azon a magaslaton áll. mely tudáson 
alapuló tehetségének teljesen megfelel. A 
megyebizottsági "tagok pártfogasára méltónak 
találjuk öt, azt pedig, hogy járásunkból bárki 
is inasra szavazzék. feltételezni s e merjük. 

Szabadságolt főbíró. Takách Márton 
helybeli főszolgabíró, családi gyászára való 
tekintettel az alispántol két heti s. nbadsagot 
nyert. Távollétében Komngyi Aladár szolga
bíró helyettesíti. 

Sertésvesz. luta pusztán a sertésvész 
uralkodik; a héten löbb sertés belepusztult. 

szám 
BE; 

Államsegélyek. Kemmespátfa k ö z s é g 
ré-zére a földmivelésügyi miniszter 765 K. 
államsegélyt engedélyezett, mely összeg a 
község közlege'őjének feljavítására fordítandó. 
Egyházas- és Várkesző községek ugyanezen 
célra egyenként 240 koronát nyertek. 

Házasság. Rechnilz Henrik kemenes-
söinjéui bérlő a héten kelt egybe Hacker 
Elzával, Haczker Lipótné leányával a szom
bathelyi kongr. izr. templomban. . 

Katonai előlépteti!. A novemberi 
katonai elő'éptetések során a király koltai 
Vidos Aladár huszárfőhadnagyot kapitányi 
rangra emelte. 

A Rabaszabályozo-társnlat a mult 
héten tartotta, meg elénk érdeklődés mellett 
közgyűlését Lippay Géza nyugalmazott főispán 
elnOkletti alatt. A többek között jelen volt 
Vasvarmegyéből Mását Mihály jószágigazgató 
(Sárvári, Radó Lajos nagybirtokos (Repcelak j. 
Ph-tmts Ferenc dr. ügyved (Czelldömölk) és 
meg többen. Mivel Eszterházy Miklós herceg 
a/, elnöki állásra nem vállalkozott, megvá
lasztották elnöknek Lippay Gézát, aki egész 
progra mm beszédet mondott, alelnöknek- ő s -
hegyi J 'zsef mosonmegyei alispánt, az elnök 
és alelnök állandó helyetteseiül gróf Cziráky 
.lozsef és Radó Lajos nagybirtokost. 

Batthyány Lajos gróf, valóságos belső 
titkos tanácsos elnöklete alatt a tuberkulózis 
ellen védekező dunántúli szövetség Szombat
helyen november hó 8-dikán d. u. 3 órakor 
tartja meg évi közgyűlését. 

Tichotniroff államtanácsos, a 
gyógyszertan tanára a moszkvai császári 
piryeteitien. jelenti: Megfigyeléseim sze
rint a természetes F e r e n c i József-
keserűvíz gyorsan és biztosan ható has-
hajtoszer. A Ferencz József-keserüvizet 
a betegek jól bírják és hosszabb hasz
nálat mellett sem okoz fájdalmat, -
Kapható gyógy tárakban és füszerkeres-
kedésekben. A Szétküldési-Igazgataöság 
Budapesten. 

Facsemetét kérnek. Kemenessömjén 
község faiskolája azon kéréssel lordolt a 
földmivelésügyi miniszterhez, hogy részére 
csemetéket adományozzon. Remélhetőleg e 
szerény kiváhság teljesíttetni fog. 

Fizetésemelés. Az ügyészi megbízottak, 
mint ilyenek, ez ideig csak 400 K tisztelet
dijat kaptak, ami még .mellékesjöved«lem«-nek 
sem volt .fényes.. Azért jártak hát küldött
ségileg Székely Ferenc igazságügyininiszternél. 
hogy tessék-méltózlassék fizetésüket 1000 K-ra 
fölemelni. Kérésüket a miniszter teljesítette, 
sőt a böniett fizetést még három hónapra 
visszamenőleg js kiutalta. 

Bosszn. Kovács János'alsómesteri lakos 
régi haragosa volt Tuboly Karoly ugyauottani 
gazdának s csak az alkalmat várta, hogy vele 
leszámolhasson. Ily viszonyok között találko
zóit össze e kél ellenfél a héten, amidőn 
Kovács rávetette magát Tubolyra és alaposan 
elvérte. Sérülése húsz napon tul gyógyul. A 
támadó etilen feljelentés tétetett a járásbíró
ságnál. 

Csak a 

minőség 
révén lett 

világhírű 
a valódi' 

P Á L M A 
kaucsuk-cipősarok 
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ínyenc cigányok. Az inupusztai ser
tésvészben elhullott állatokat a czelldömölki 
cigányok éjnek idején felásták s azok húsá
ból gazdag lakomát csapták. A csendőrség 
rájött a turpisságra és feljelentette az Ínyenc j 
cigányokat. •>• 

A mnrci hatása. Mont/ István Simon yi 
gazdának is, mint általában,'jó bora termett. 
A kiforröll^müsVmely most már murci elne-
vezést nyert, annyira ínycsiklandó volt, hogy 
azzal a Tokorcson lakó sógort, Németh Lajost 
is meg kellett kinálni. Németh szívesen vette 
a meghívást és vígan folyt a poharazás. 
Ámde inig egyik a jó murcitól jókedvet nyer,, 
a másikban lelülkerekedik a civódás ördöge. 
Németh is ezen utóbbiakhoz tartozván, ven
déglátó sógorával összeveszett s ugy elpáholta, 
hogy felgyógyulása töbh napot vesz igénybe. 
Az Ügynek a járásbíróságnál lesz folytatása 

Aa esernyő. Egy úriember esernyővel 
tért be a kéveházba. Mire azonban fekete 
kávéját megitta és a lapokat is végigböngészte, 
kiderült és a nap ismét mosolyogva nézett e 
sárgolyóra. Vendégünk nem akarván magával 
cipelni az ernyőt, otthagyta a tartóban, de 
egy papírlapot tűzött- rá ily fölírassa!: »Ez 
az ernyő egy világhírű dijbirkózóé, aki öt 
perc múlva visszatér*. — Ezzel elment Mikoi 
visszajött az ernyőért, azt már nem találta 
meg, csak a helyén volt egy cédula, amelyre 
ez volt irva: .Az ernyőt egy világhírű gyors
futó vitte el, aki azooban tiz perc múlva sem 
fog visszatérni*. 

Uj nagyközség Sopron vármegyében. 
Sopron városán fölül, a bécsi útban, közvetlen 
a déli vasút mellett, gyönyörű vidéken, fekszik 
Savanyúkút, amely csak néhány év előtt is 
még csak fürdőtelep volt, s mint ilyen Pecsenyéd 
községhez tartozott; és íme, ma már annyira 
• naggyá nőtt*, gyarapodott-szaporodolt, hogy 
a belügy miniszter Sopron vármegye fölterjesz
tésére nagyközséggé tette. Mitőlünk sokan 
utaznak Bécsbe, de Savanyukutal csak elvétve 
pillantják meg a vasúti kupé ablakán át, 
pedig ugyancsak érdemes ez a, ma már 
nagyközség, de azért még mindig kellemes 
fürdőhely, hogy pár órára — legalább egy
szer-kétszer — ott kiszálljunk és megtekintsük 

Adolf igazgatót, akit akkor, midőn a kávéház
ból hazaméul, a hatóság letartóztatta. A pa
rasztok meg akarták lincselni, de a jelenvolt 
csendörök nagj nehezen megvédelmezték a 
drága vezérigazgató nagyurat. 

A hetedik napon pedig pihenjünk. 
Ehhez a szentírás még azt is hozzáteszi, 
hogy azt a hetedik napot isteni-szolgálati a 
szenteljük. Magyarország törvényt hozott arra, 
hogy nálunk vasárnapokon az ipari tniwltá. 
nak szünetelnie kell. Hát a törvény parag
rafusait a papiros szépen meg is türi, mint 
ideális írott malasztot Szombathelyen bent a 
városban, miként jelenlik, egy kalbaszgyár 
vasárnapokon is dolgoztat munkásaival, za
katoltalak az őrlőgépekel és — botránkoz
tatják a környék lakóit Talán • közérdek <-ről 
van szó, hogy ahusőrlő-gép vasárnap is mű
ködjék és az •ipari munkások* a kai baszó-
kat vasárnap délutánjain is .produkálják*? 
Erről volt Szombathelyen a disputa, illetőleg 
e miatt jelentették föl a •kalbász-gyáros* 
urakat. Mi tehát a kérdés? Az, hogy >a kö-. 
zönség érdeke* kiv.inj.t-e azt, hogy a vasár
napi munkaszünttről szóló törvénynek érvény 
szereztessék, vagy pedig az illető gyártulaj
donosoknak adassék külön privilégium? 

Tédekeiés a nedves cipők elles. A 
küszöbön levő nedves időszak alkalmával 
időszerűnek tartjuk megemlíteni a meghűlés 
ellen való védekezésnek egy uj és egyszerű 
módját, amely mindenütt, ahol alkalmazásra 
talált, kitűnően bevált. Arról van szó, hogy a 
meghűlés és az ezz. I járó betegségek fölötte 
gyakran az esőtől és sártól átázott cipőktől 
ered, amelyek aztán nehezen száradnak meg 
és igy napokon át kockáztatják viselőjük 
egészséget Azok, akik az uj eljárást kipró
bálták, azt ajánlják, hogy a nedves cipőkel 
töltsük még este abbal és igy hagyjuk állani 
a cipőket reggelig, amikor azlán bámulatos 
eredményt konstatálhatunk. A cipőkből k i 
szedeti zabot, hogy állandóan használhassuk, 
kis vászon-zacskóban valamely melegebb he
lyen kell fölfüggeszteni, amikor a nedvesség 
rövidesen kipárolog belőle. Különösen alkal
matos a védekezésnek ez a módja a gyer 
mekeknel. akik könnyebben átfáznak és 
meghűlnek a nedves cipők következtében és 
akik kerésbbé ügyelnek télvíz idején az 
egészségügyi óvószabályokró. Olyan egyszerű 

mindenki 

- jegén 
deline ugyanis 090 négyszögkilométer: egy 
négyszögméteren pedig kényelmesen megáll
hatna akár négy ember is. N J. Azt taná
csoljuk, forduljon ügyvédhez; lapunkba az 

j ilyen ügy nem való, hisz nem közérdekű. 
Előfizető. A vasúti tiszti tanfolyam c í m e : 
Budapest, .VIII. Luther utca 3. szám. Magya
ros név. Ha a gyermek neve idegen hang-
zásu és az a név, melyet fölvenni öhajt, ma
gyaros, hangzású, semmi akadálya sincs a 
névváltozásnak. A gyermek nevében kell fo
lyamodni, ön is megírhatja a folyamodványt, 
mellekelni kell a születési bizonyítványt és a 
gyámnak beleegyező nyilatkozatát, melyet a 
községi elöljáróság hitelesített 1 és azután az 
1 K bélyeggel ellátott s a nagyméltósági ni. 
kir. belügyminiszter úrhoz címzett folyamod
ványt az alispáni hivatalnak kell elküldeni, 
kisérő irat nélkül, ajánlott levélben. \ütékre 
köllőzötlnek. Lapunkra bármikor előfizethet. ' 

a szén t i n in «, rendezett közséeet a' fBrdőt I é s 0 , C 3 < ' ' " e l j i r á s • h o g y m m d e n l " m e K -
J m ' ' próbálhatja és kétségtelen, hogy köszönettel 

veszi majd ezt a jó tanácsot. . -
Egy építőmester igy nyilatkozott: Én 

már a nyolc órai munkaidő hive vagyok. Igy 
legalább munkásaim nem lustálkodhatnak 
annyit, mint kilenc óra alatt. 

meg a kies, egészséges vidéket. 
A borókabogyó Sárosvármegyében nagy -

forgalmú cikk, melynek szedésével a szegény 
nép foglalkozik ; az. áru azonban nincs keres
kedelmileg szervezve és igy a szedésével 
foglalkozó szegény nép kénytelen a bogyót 
olcsón eladni. A hasznot természetesen üzérek 
rakják zsebre. Most a sárosyármegyei gazda
sági egyesület azon fáradozik, hogy az Ugy 
rendezve legyen és a bogyó-értékesitésböl 
befolyó összeg az azt szedő nép kezébe jusson. 

Nagy bankbnkás. Olvasóink bizonyára 
értesültek arról a — föltűnést keltő hírtől, 
hogy a nagytapolcsányi takarékpénztár •érde
mesen* megbukott Vasvármegyében még nem 
feledték el a celldömölki és a körmendi pana
mákat, nohát el lehet képzelni, mily nagy 
izgalmat keltett a szóbanlevő nagy bankbukás, 
mely a legnagyobbak egyike azok között, 
amelyek az utóbbi években történtek. Nyará
ról jelentik, hogy a hiány eddig két millió 
K-ban van megállapítva és hogy Felsenburg 

Egy plébános azt kérdezte az iskola 
I első osztályában valamelyik kis fiútól, váljon 

meg tudná e mondani, miért kergéit.- ki Isten 
Ádámot és Évát a paradicsomból ? Mire a hu 
azt felelte, hogy azérl, mert meglopták az 
almáját. 

Szerkesztői üzenetek. 
, Kíváncsi. Az illetőnek igaza van, mert 

a statisztika szerint az emberiség száma kö
rülbelül 1500 millió és ennyi ember valóban 
elférne — még pedig bőven — a Balaton 

CSARNOK. 
Az én Uis kertem. 

Van szivem mélyén egy 
Kicsi tündér kertem, 
Hová be egyedül 
Nékem szabad mennem. 

Szebbnél szebb virágok 
Nyílnak ottan szépen, 
De én csak a múltnak 
Rózsácskait tépem. 

Mámoros illattal 
Hadd telítsék szobám, 
A múltnak boldogsága 
Hadd lebegjen hozzám. 

S nem félek, hogy ősz 
Bánatosan, busán 
Sunyin lelopozik, 
Lelkemre rásuhan. 

Bűvös kert az enyém. 
Látsz itt örök tavaszt 
Amely emlék-rozsai 
S boldogságot fakaszt 

Marcel. 

Észak a dél ellen. 
Irta : Révem Gyola. 

Sheridánné és Shintonré csak a nevük
ben különböznek egymástól, máskülönben 
teljesen egyformák: özvegyek, egy-egy gyer
mekük van, sokszoros milliomosok, ötven 
esztendősök és ami 16, mindaketten jószivüek. 
Csodálatos, hogy ennyi .közös tulajdonság 
mellett mégis gyűlölték egymást. Vetélytársak 

Legtöbb ideje, hogy a 
Ceres-pályázaton résztvegyen! 

Közelebbi felvilágosítás minden kereskedőnél nyerhető! 

JT 
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Toltak a — jótékonyságban. Abban az ameri
kai városban, ahol éltek, két* nöeegyesület 
virágzott: az egyiknek Sheridánné az elnök
nője, a másiknak pedig Shinlonné. Ha az 
egyik a kegyetlen téli időben kenyeret oszto
gatott a szegény népnek, a másik hőst is 
adott a kenyér mellé. Ilyen körülmények 
között természetesen jó dolga volt a népnek, 
mert a két szék között nem esett a pad alá, 
hanem a-teritett-asztal-mellé . . . '. — 

Sheridánné dühösen m íregette a szobát, 
mert most értesült titkárától, hogy a Shinto-
nék népkonyhájában tizenhét ebéddel több 
fogyott el a mult hónapban, mint az övében. 
Bosszúért lihegett. 

— Titkár ur, — szólalt meg, — nem 
vagyok megelégedve az önök működésével. 

— Bocsánat, mindent elkövetünk . . . 
. A következő hónapban csakugyan elérte 

Sheridánné, hogy az ő népkonyháját százti
zenhétemberrel többlátogatla,mintShintonnéét 

I I . 
Shintonnét ez a vereség nagyon idegessé 

tette. Előbb keservesen sirt, azután bosszúra 
gondol!. Sokáig tépelődött, mig végre megál
lapodott haditervében. Másnap már öles pla
kátok hirdették minden utcasarkon, hogy az 
• Északi Jótékony Nőegyesület-, amelynek. 
Shinlonné az elnöknője, december 15-én 
meleg téli ruhával látja el a város összes 
szegény gyermekeit. Folyton kiváncsi sokaság 
olvasta a hirdetést s mindenki csak Shinlonné 
jó szivéről beszélt. A városi tanács aznap 
ülést tarlóit, köszönetet szavazott.az elnök-
nőnek s a lapok hasábos tudósításban szá
moltak be a nagy ünnep részleteiről. 

A diadal csak rövid ideig tartott, mert 
a következő nap kétöles plakátok jelentek 
meg a házakon s hírül adták, hogy a > Déli 
Jótékony Nőegyesület«, amelynek Sheridánné 
az elnöknője, ngyancsak december 15-én 
még melegebb és még télibb ruhával látja el 
a város összes szegény gyermekeit. A városi 
tanács erre rendkívüli ülésen szavazott köszö
netet Sheridánnénak s a lapok erről is sokat 
irtak 

A varosban egyébről sem beszéltek az 
emberek, mint a két elnöknő különös párbajá
ról. Melyik fog győzni? Ki fog több gyere
ket fölruházni? Az északiak' Shintonnéra 
esküdtek, a déliek pedig Sheridáunéra. Foga
dó-irodák nyíltak a városban s rengeteg 
összegekkel fogadtak a két ellenfélre.Megindult 
a korteskedés és mindegyik párt hallatlan 
erőfeszítést tett, hogy áeceraber 15-ére mennél 
több gyermeket toborozzon össze. 

. . . Az ünnep előtt két nappal Shiil-
tonné lázas izgalommal fogadja a kortesek 
jelentéseit. 

— Nos? — kérdezte az egyiket. 
Már minden szegény gyerek le van fog

lalva a városban. 
— És hogy álluuk ? 
Azt hiszem egyformán. 
— Hódítani kell tőlük. Adjon az apák

nak gyerekenkint ezer dollárt. 
— Már keveslik. Sheridánné kétezer 

dollárjával fizeti a gyermekeket. 
— ígérjen hármat. 

-~f-r~ 4 H V -
Sheridánné házát is lölverte a kortes.-

zajv A titkárnak a feje sem látszik ki a 
sonkából . Egy-gyári munkás áll előtte -föl
tett kalapban. Most nagy úr a szegény ember. 

hogy 
— Hány gyermeke van ? 
— Három; nagyon sajnálom 

kettő meghall. 
— Én is. Mit kér egy-egy gyerekért? 
— Ötezer dollárt. 
— Sok. 

l_—_Az északiak-is-megadnak ennyit 
— Jó, legyen 
— Azután életbiztosítást tízezer dollár-

JjóLmiiidegyik-szíi iuáti — 
— Lehetetlen. 
— Dgy? Meayek az északiakhoz. 
— Rettenetes ember. Maradjon. 
Folyik a pénz mind a két oldalon. A 

téli ruhahoz már aranyórát is adnak. Végre 
fölvirradt a várva-várt nap. 

December 15-én minden órában rend
kívüli kiadásban jelentek meg a lapok, A Z 
északiak és déliek késő estig egyenlően áll
tak. Transzparentek hirdették a számokat: 
16872—16872. Ennyi gyereket ruháztak föl 
minda'tét részen. Ugy látszott, hogy még 
mindegyik győzi. Éjjel 11 órakor igy állanak 
a küzdő felek: 19427—19427. 

A korlesek hallatlan erőfeszilést tesz
nek. Egy-egy gyermekért már tízemeletes 
házakat adnak. Az északiak és déliek mint 
két ellenséges tábor állanak szemben egy
mással, mert a fölruházas két átellenben levő 
házban folyik. Harcra kerül a dolog s rend
őrök kaszabolják a népet. 

A szegény gyerekek már rég elfogytak 
s most a gazdagokra kerül a sor. Hajnalban 
ezekből is kifogytak a kortesek. Ekkor már 
mind a déliek, mind az északiak 33806 gye
reket ruháztak föl. Az ünnep berekesztéséhez 
készülődtek. 

Ebben a válságos pillanatban beront 
egy kortes Shéridáonéhoz. 

— Győzni fogunk! — kiáltotta. 
— Hogyan? 
— A szülészeti klinikáról jövök. Min

den pillanatban világra jöhet a mi többsé
günk. Megszólalt a telefon. A kortes odaugrik. 

— Hallói A klinika? Fin lett? Éljen! 
Rohanok. Kezét csókolom. 

Az ellenpárti is résen volt. Egy lovas-
rohamnál egy asszony ijedtében egészséges 
leány-gyereknek adott életet. Shintonék elra
gadlak és az ünnep helyén felöltöztették.'Me
gint egyenlően állt á két párt. 

Sheridánné e hírre közel volt az áju
láshoz, de csakhamar visszanyerte energiáját. 

— Minden vagyonomat odaadom egyet
len egy gyermekért! — szólt a kortestáborhoz. 

Ekkor előállóit egy ember. 
— Mit szólna ahhoz, ha elrabolnánk a 

Shinlonné liat és felöltöztetnők ? 
A kortesek éljeneztek s elrohanlak. 

Tervük sikerült, mert tiz perccel később a 
Shinlon-csemete már a déliek ruhájában dí
szelgett, de ugyanakkor Sheridáfl úrfit is el
lopták s felöltöztették az északiak ruhájába. 

Az ünnepet mindakél helyen befejezték 
egyenlő eredménnyel. A déliek is, meg ' 8 Z 
északiak is fáklyásmenetet rendeztek elnök
nőjük tiszteletére. Másnap minden a rendes 
kerékvágásba tért vissza a városban. 

* 
-*—A—városi szegényházakba két uj lakó 

költözködött. A felügyelő óvatosságból az 
egyiket az épület déli, a^másikat az: éS2aki 
szárnyában-helyezte.el, ami érthető Is , mert 
Sheridánné és Shintonné a két uj lakó. 

Czelldömölk nagyközség 
mindazon polgárainak, kik. 
boldogult édesatyáin temeté
sén megjelenni szívesek voltak 
8 kiknekleztszemélyesen meg
köszönni nem tudtam, a szive*, 
és igazán jóleső részvétért ez
úton mondok hálás köszönetet. 

Répcelak, 1911. nov. 3 

dukai Takách Márton. 

Keressük mindenben a legjobbat I 

Nagy elővigyázat ajánlatos az egészséget 
ivóvíz megválasztásánál, igyunk és kérjünk 

- tehát mindenütt 

Szántól savanyúvizet, 
mely gazdag, természeles szénsavtartalmánál 
fogva rendkívül kellemes, áz egészségre hasz
nos, elsőrangú asztali viz. Erősen hugyhajtó. 
hatású, elősegíti az emésztést, megakadályozza 

a gyomorégést. 

A Szántói savanyúvíz: 
Bornak: fűszer, 

Betegnek: gyógyszer, 
Egészségesnek: óvszer. 

Főraktár Czelldömölkön : Landler Samu 
lüszerkereskedőnél. 

op o|o p | r>| cp cl ol r>b b I c b c 

9 

i 
I 
i 
a 
§ 

9 hónapos irlandi hosszú 
szőrű him 

v i z s l a 
jó aportirozó, azonnal eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető: 
Magassy Sándornál Keroe-
nesmagasiban. 
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K E D V E Z M É N Y 
LAPUNK 

ELŐFIZETŐINEK!! 
BÉVÁEDT GYULA 

R Ó Z S I 
ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK 
cimaiel novella-kötetet adott ki. A száz
nál több oldalra terjedő kötetben egy 
csomó igen sikerült elbeszélés van, me-
I vekben az iró megfigyelései, impressiói 
annyira figyelemreméltók, hogy bátran 
s a legmelegebben', ajánljak a kötetet 
kedvezményül lapunk olvasóinak. 

Mindenki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a művet, ha ezen igényét vetünk 
kOsa s 40 fillér dijat hozzánk beküldi. 

A ma bolti ára: 

2 korona. 



7. oldal. K E M E N E S A L J A 55 szám. 

vnag legelterjedtebb és legoicsöT 
hetö: Dinkgreve Nándor papirkereskedésében. — Ára 160. korona. 

z'et-feloszlatás. 
Alulírott tisztelettel értesítem 

a n. é. közönséget, miszerint 30 
év óta fennálló cipész üzletemet 
(Dómölki-utca) egészségi okokból 

feloszlatni, illetve átadni 
szándékozom, 

mely alkalommal az Összes raktá
ron leró saját készítésű és gyári 
cipőket melyen leszállított áron 
bocsájtom forgalomba. 

Tisztelettel 

Szalay József. 

Szőlő-oltványok 
szőlővesszők és Gleditscbia (élókeri-

tésnek alkalmas) csemeték 
beszerzésére legmelegebben ajánljuk a 

legj"bh hírnévnek Örvendő 

Szűcs Sándor F i a 
szőlőtelepét Bihardiószegen. 

Ha a saját érdekét tartja szem elült, ugy ne 
Tegyen addig oltványt vagy vesszőt, mig a 
fenti cég n.ii-v képes árjegyzékét nem kérte; 
ingy. n és bérmentve. Ezen árjegyzék minden 
szőlőbirtokost érdeket hasznos tartalmánál fogva. 

Olcsó és pontos kiszolgálás 
Számos e l i s m e r ő levél. 

A tisztelt érdeklődők a Ülep megtekintésére 
szívesen láttatnak. 
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Eladó ház. 
A Rákóczi-utcában egy 

újonnan épített 
' : -' : 

sarok-ház eladó. 5 
A ház alkalmas urilakásnak és E l 
üzlethelyiségnek Bővebb infor- EJ 
inációt szerkesztősegünk nyújt. H 

EEaaaaaEaanEH&i 
z i Szőlőoltványok 

Kiválószép és dus gyökérzetü szokványminö 
sógö fa*oltványok a legjobk bor- és csemege-
fajokban, Ripáría Portális és Rupeszths Monti
cola alanyra oltva: közöttük „Mu'skat Csaba
gyöngye": mely fajta már jumus közepén érik. 
Ezenkivill Ripária Portális és Rupesztris Mon-
ticola sima és gyökeres alanyvessxök; jégverés 
és peronospora mentes sima és gyökeres hazai 
vesszők a legjutányosabb árban. Árjegyzék 

ingyen és bérmentve kapható és küld az: 

Erzsébet szőlőoltványtelep 
Tulajdonos: Schmldt Mátyás, 
Bogáros , (Torontálmegye) 

tfouv&uté* Parfüméire Savoly 

Savót? 
Unom Illatszer, 
pipereszappan 

és T H Y M O L G Y Á R 
összes készítményeinek kizá

rólagos raktára 
Czelldőmölk é s vidéke részére: 

Gáspár Kálmán 
fodrásztermében Czelldőmölk 

Illatszerek: 
Parfüm Ideál, az uri közönség 

legkedvesebb illatszere, a legfi
nomabb, legkellemesebb illat.— 

- v \ I Díszes dobozban üvegenként 4. 6K. 
\ t V / Ő ^ ^ * l ~ * J v t V-40-1 J Parfüm Lilás de Savoly, eredeti 

slT^" jt-"*"^ 1/ ' orgonavirag illat. Díszes doboz-
V V ban üvegje 3 és 5 K. 

Parfüm Ideál Reseda. kellemes és tartós finom rezeda illatszer 3 korona. ' 7 
Legfinomabb pipereszappanok : Sávoly Violette Ideál (ibolya), Lilás de Savoly 

(orgona). Trefle Incalnat (lóhere), Royal Mugnet (gyöngyvirág), illatokban 
darabja — — — . — — 1 korona. 

Savoly Creme Ideál, a legtökéletesebb, teljesen tiszta és légmentes arcfinomító 
szappan 1 darab 70 fillér. 3 darab dobozban 2 korona. 

„KULTUR" chlor. nátrium szénsavas fogpaszta, egyedüli fogápolószer, mely 
minden igényt kielégít, egy tubus 70 fillér. Thyruol fogpaszta V tubus50 fiH. 
Thymol száiviz 1 üveg 80 fillér, óriásüveg 2 korona. Dr. Heider-féle fog
por 30 és 20 fillér. Illatos szappanok 24 fillértói feljebb. 

H 
n 

KÖtíYVHYOMDÁNK 
kedvező feltételek mel-
lett e f j Uat telvegz 

T A N O N C N A K 

n 
H O R V Á T H L A J O S 

SZOBA , CÍMFESTŐ fis MÁZOLÓ 

CZELLDŐMÖLK, KIS-UTCA 2. (Szőlő vendéglő mellett.) 

Szobafestések, cim- és templomfestések, 

mázolások elfogadtatnak és jutányos áron 

kifogástalanul készíttetnek. 



KEMENESALJA 

Nyersolaj, szivogáz, Diesel 

benzin motorok és 
lokomobílok 

Drezdai motorgyár részv. tara. 
Németonzág legregibí. !• - I U : v ' ' ' ' motor

gyára. —— Vezérképviselő: 

Gellért Ignác és Társa 
BUDAPEST, V. Koháry utca 4. 

(Alkotmány-utca sarok.) 

F I X F I Z E T É S 
és magas jutalék mellett alkalmazunk j 
vidéki ügynököket sorsjegyek részlet- j 
fizetésre való eladásához. Havonként j 
elérhető jövedelem 300—600 korona. ; 
Hecht Bankház Részvénytársaság : 

Budapest, VI., Ferenciek-tere 8. 

Varga György Czelldömölk 
villamos-üzemű faapritó vállalata. 

Tiszteletlel hozom a n. é. közönség tudomására, hogy Czelldömölkön 

villamos erőre berendezett 

f a a p r i t ó - v á l l a l a t o t 
létesítettem. A faaprittató közönségre nézve nagy előny háramlik eb
ből, mert tüzif;i|át mindenki tetemesen olcsóbban aprittathatja fel, az 
apritási művelet rövid ideig tartó és ami fődolog, nem kell favágó 
embereket keresni és akkor is napokig várni, inig azok azt összevágják. 

A villamosvezeték mentén, ugy attól 150 méter távolságra is 
eszközölhető a faapritás az itt- jelzett olcsó áron: ölenként fűrészelés, 
aprítás és összerakás 7 K 20 iillér, waggononként 36 korona. Csak 
fűrészelés ölenként 5 korona Kisebb mennyiségű aprítást is elválla
lok. Ügy a téli, mint a nyári időszakban a fenti árak nem fognak 
változni. - Megkereséseket kérem lakásomra: Czelldömölk, Szent
háromság-tér (Korín Sándor-féle ház). 

Ezen uj vállalatomhoz a n. é. közönség becses pártfogását kérve 
vagyok, kiváló tisztelettel 
i 8 s Varga György. 

Jdókarban l e V ő l 
™JJ] 3 0 0 — 4 0 0 literes £ ^ 

| boros hordók 
azonnal eladók 

hr. Tory Györonénál 
Czel ldömölkön. 

Elsörendö porosz szalon, 
koksz és szén 

kapható: 

Almási János 
vas és füszerkeresr. Czelldömölk. 

Állandó raktár fekete és zo
máncozott folyton égő és amerikai 
rendszerű koksz és szénkályhák
ban és a híres Trlnmph asztal-
tűzhelyekből 

Kályháknál és tűzhelyeknél 
a legmesszebbmenő kezességet 
vállalok 

B Ú T O R O K 

I 
Hálók,, ebédlók, uriszobák, szalonok, 
teljes szálloda, kávéház, vendéglő és 
kaslelj berendezések, vas- és rrzbu-
torok, szőnyegek, függönyök, csillá
rok, zongorák szállíttatnak bárhová I 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. 

I 
Díszes nagy butoralbnm 1 K. 

Teljes berendezésnél utazó minták

kal díjmentesen küldetik bárhová. I 
M O D E R N 

L a k b e r e n d e z é s i Vál lalat 
• Budapest, IV. Ger lóczy -u 7. • 
M (Központi városháza mellett) * 

Kinek drága az egészsége Iés pénzét nem akarja hiábavaló dol- >> 
gokra kidobni, az saját érdekében cse- af 
lekszik, ha legalább egyszer-kétszer k i - 2 

próbálja a világhírű 

OROSZLÁN MENT HOL 1 
sósborszeszt 

a háziszerek királyát. 
Kapható 44 filléres, 110 és 2 20 

eredeti üvegekben. 

F Ő - E L A R Ü S I T O ^ 

Mayer I s t ván Czelldömölk 
fűszer, csemege és lisztkereskedő. 

k 

ÉP" 

_ Csuz, köszvény, reuma, szaggatás, nyi-
~Malás, oldalszurás, keresztcsontfájás, derék-, 
» oldal- vagy hátfájás, izom- és inbántalmak, 
g kar- és lábgyengeség, merev végtagok és 
n. ujjak, görcsök, továbbá hüiés-, megfázás- vagy 
C léghuzamból származó bajok azonnal enyhül-
3. nek az Oroszlán Menthol Sósborszesz haszna

lata által. Ha a fájó testrész a dörzsölést nem 
g tiiri. ugy borogatást alkalmazzunk. 
£ Fogfájás, fejfájás, fejszaggalás, hajhullás, 
- i idegesség, bágyadtság, kimerültség, általános 
ti. gyengeség eseteiben kincsesei ér fel a valódi 
?J Oroszlán MenlholSósborszesz. • 
2 . Torokfájás, rekedtség, gégehurut, inlluenza, 

:n nátha ha leilép, ugy emlékezzék az Oroszlán 
Mentből Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és 

C_ legelterjedtebb háziszer. 
» > ' Ezer és ezer. más esetekben is kitünC 
g sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sósborszesz 
M használva 
O Minden egyes üveghez bő használati 

-JJ utasítás van mellékelve. Sok ezer haiairal 
©; tanúskodik róla, hoey az-Oroszlán Menthol 

-Susbiii'3zaw=Mi«~embei^g~}in>>vöje. 

1 

I 

I 
' Nyomatott Dinkgreve Nándor-villan\üzeniü"kiinyvnyonidajában, Celldömölkön.-


